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  A aula 03 foi um grande 
“chacoalhão” em muitos 
fisioterapeutas! Falamos sobre 
como devemos trilhar o caminho 
para se tornar referência em 
fisioterapia e ser o fisioterapeuta 
mais desejado e reconhecido da 
cidade. Enfatizei várias vezes:



SÓ EXISTE UM

TER

CAMINHO

referência em
Fisioterapia:

resultados
incríveis

para você se tornar



        Tenho certeza que ontem eu 
convenci os fisioterapeutas que 
estavam online comigo que para 
ter RESULTADOS é preciso ir 
muito além de um protocolo. 

precisa saber avaliar com assertividade 
cada patologia e saber diagnosticar a 
causa da dor, somente assim você terá 
resultados incríveis e duradouros. 

PERSONALIZAR

cada caso clínico

Você precisa

o único caminho
RCA

Não tenho dúvidas de que 

para isso é ter um 

RACIOCÍNIO CLÍNICO AVANÇADO



TEMPO E DINHEIRO
estamos perdendo.

        Aquela paciente que chega com 
uma hérnia de disco no seu 
consultório pode ter tantas 
possibilidades de causa que a gente 
chega a “surtar” ao lembrar que 
precisamos estudar muito porque

base de tudo

a anatomia
e o  RCA

SÃO A 

quanto mais a gente esperar
pra começar a estudar, mais



Afinal de contas, quem não tem RCA 
está perdendo dinheiro.

Mas vamos resumir para ficar mais fácil:

Você tem que ser autoridade no 
assunto para os pacientes te 
pagarem pela consulta felizes, 

  O paciente precisa desejar se 
consultar com você, eu expliquei sobre 
isso em um caso clínico de hérnia de 
disco. O segredo disso chama-se  

precisamos de muito “suor” 
nos bastidores, ou seja, 

sentar na cadeira e 

posicionamento.

DESENVOLVER UM  RCA.

mas para ser

autoridade,



Ele sabe 

o tecido que está em
sofrimento e 

identificar
gerando a dor:

       O fisioterapeuta com RCA sabe 
descobrir se o paciente com uma hérnia 
de disco é cirúrgico ou não.

músculo

tendão

ligamento

articulação

nervo, etc 

    Ele sabe correlacionar as estruturas a 
distância e fazer testes eficientes e 
práticos para descobrir de onde vem a 
causa do mecanismo lesional.



É POSSÍVEL SIM SE TORNAR 

FISIOTERAPEUTA
DE RESULTADO.

       Como você pode ver foi uma noite 
de muito passo a passo para te mostrar 
que

independente se você mora em uma 
cidade pequena ou uma cidade grande.

e te faz ser um 

referência em
fisioterapia 

O RCA TE LEVA PARA 

outro
patamar



isso é o que fará o seu paciente 
pagar o valor que você merece.  

Eu gosto muito da frase: 

Seja eficiente e traga a 

para o seu paciente,

de nível, fisio!
BORA SUBIR

Seja t ã o bom que as
pessoas não possam igno r a r

os seus r esu l t a d os .

solução



A TURMA 17

nova turma do

    Ontem no final da aula eu fiz um 
convite irrecusável para todos que 
estavam online comigo, eu falei sobre a 
abertura das vagas da 

    Eu te provei que a formação RCA360 
é o melhor e mais completo curso 
online da fisioterapia para quem quer 
ser especialista no tratamento de 
pacientes com dor, e te mostrei tudo 
que eu vou te ensinar desde:  

Anatomia, 

Avaliação, 

RCA 

Tratamento

Anatomia, 

Avaliação, 

RCA 

Tratamento



que acontecerá em SP
agora no mês de abril.

Congresso 
presencial do 

EU TE MOSTREI

E DENTRE ELES UM 

Exclusivamente para 
essa turma 17 (quem 

se inscrever no 
domingo 29/01)..... 

bônus incríveis



Eu vou dar de bônus a 

que vale 2 mil reais

Eu estou fazendo tudo o que eu
posso para te ajudar a entrar no 

A primeira decisão
tem que vir de você

e aproveitar essa oportunidade,
só depende de você agora.

ENTRADA DESSE CONGRESSO 

    isso mesmo, você vai comprar o 
RCA360 que é incrível e ainda vai 
ganhar um bônus inédito.



decida estar entre fisioterapeutas que 
querem crescer, decida ser reconhecido 
e valorizado pelo seu trabalho, 

DECIDA MUDAR A SUA VIDA
RADICALMENTE PARA MELHOR,

DECIDA GERAR

DECIDA SER UM

decida subir de nível

incríveis
E DURADOUROS

resultados

fisiotubarão



CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS!

Eu te espero!

As vagas para o RCA360 abrem dia 
29/01 às 19h (horário de Brasília).

Beijos
Walkyria Fernandes

    Toque no link abaixo e veja tudo o 
que você terá direito se aproveitar 
essa oportunidade.

https://rca360.com/comunicado-oficial/#

